Záznam z prieskumu trhu
Záznam z prieskumu trhu pre:
Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
iné: Zákazku, na ktorú sa zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nevzťahuje; zákazka je zadávaná v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania IROP a
Metodického pokynu CKO č. 12

1. Identifikácia Prijímateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.
e. mail
adresa hlavnej stránky Prijímateľa /URL/

VRTY, s. r. o.
Trenčianska 1270/62
Nemšová
914 41
45393273
Ing. Dominik Patka, konateľ
+421 907 419 020
info@vrtypatka.sk
www.vrtypatka.sk

2. Názov zákazky
Vrtná súprava na pásovom podvozku.
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo)
Predmetom zákazky dodávka vrtnej súpravy na pásovom podvozku, ktorá je nevyhnutná na naplnenie stanovených cieľov projektu v
rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.
4. Požadovaný termín a miesto dodania
Lehota dodania tovaru: do 200 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Miesto dodania tovaru: Mesto Nemšová, NUTS kód: SK 022 – Trenčiansky kraj.
5. Spoločný slovník obstarávania
CPV - 43132200-9
6. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž na internetovej stránke (povinné pre zákazky nad 100 000 €)1:
11.08.2020.

1

Pri zákazkách do 30 000 € ak nebola výzva na súťaž, uviesť formu získania ponúk

1

7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov:
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
P. č.

obchodné meno, adresa sídla, resp.
miesta podnikania, IČO (ak relevantné)
JaNo, s.r.o., Mlýnská 453/65, 602 00
Brno, Česká Republika, IČO: 46972455
E.D.C., s.r.o., Paskov 274, 739 21
Paskov, Česká republika, IČO: 25380184
BECON Anlagenbau Ges.m.b.H., Am
Fürtherbach 12, 4873 Frankenburg,
Rakúsko, ATU24569802

1.
2.
3.

Kontaktná osoba
Tel. číslo / email

Spôsob a dátum
oslovenia

Ing. Jiří Nováček, +420 543 212 392,
jano@jano.cz
Martin Šebesta, +420 555 559 870,
edc@edc-drillingtools.com
Mr. Andreas Berndl, +43 6643088325,
andreas@becon-anlagenbau.at

Poznámka

poštou a e-mailom
poštou a e-mailom
poštou a e-mailom

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ:
P a) obchodné meno
Č b) adresa sídla, resp. miesta podnikania
c) IČO (ak je to relevantné)
a) JaNo, s.r.o.
1. b)

Mlýnská 453/65, 602 00 Brno, Česká
Republika

c)

IČO: 46972455

a)

E.D.C., s.r.o.

2. b)
c)

Rudé armády 274, 739 21 Paskov,
Česká republika

Splnenie
podmienok
účasti

áno

áno

Dátum a čas
predloženia
ponuky

Poznámka

268 400,00

25.08.2020
o 09.38 hod.,
mailom

Uchádzač
je platca
DPH
v Českej
republike

297 600,00

26.08.2020
o 12.14 hod.,
mailom

Uchádzač
je platca
DPH
v Českej
republike

Cena spolu bez
DPH (EUR)

IČO: 25380184

2

DPH
20%
(EUR)

Celková cena
spolu s DPH
(EUR)

9. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž2:
Subjekt č. 1
JaNo, s.r.o.,
PČ

Zoznam dokladov3

1.

Identifikačné údaje uchádzača
Návrh uchádzača na plnenie
kritéria na vyhodnotenie ponúk
Fotokópia dokladu o oprávnení
dodávať tovar
Čestné vyhlásenie v zmysle §
117 ZVO
Kúpna zmluva

2.
3.
4.
5.

Mlýnská 453/65,
602 00 Brno,
Česká Republika
IČO: 46972455
áno

Subjekt č. 2
E.D.C., s.r.o.,
Rudé armády
274, 739 21
Paskov, Česká
republika
IČO: 25380184
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa:
JaNo, s.r.o., Mlýnská 453/65, 602 00 Brno, Česká Republika, IČO: 46972455
11. Zdôvodnenie výberu:
Najnižšia cena bez DPH
Najnižšia cena s DPH
Ponuka s najlepším pomerom ceny a kvality
12. Konečná zmluvná cena: 268 400,00,- EUR bez DPH. Uchádzač je platca DPH v Českej republike.
(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt upozorní).

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné: ...............................................
14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky)

2

V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v
rozsahu predmetu zákazky,
3

V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné
práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť).

3

15. Overenie spôsobilosti záujemcov dodávať predmet plnenia
Prehlasujem, že som overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby4 v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

- spôsob overenia - webové sídlo www.orsr.sk, www.or.justice.cz, v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk.

16. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:
Meno a priezvisko

Podpis

Dátum

Osoba poverená vykonaním
prieskumu trhu*

Ing. Vratislav Vetrák

27.08.2020

Osoba zodpovedná za
vykonanie prieskumu trhu*

Ing. Dominik Patka, konateľ VRTY, s. r. o.,
Nemšová

27.08.2020

*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

Prílohy:
Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž
Doklad o zverejnení výzvy na stránke Prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle (zákazky nad 100 000 €)
Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia
Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné)
Ďalšia predložená dokumentácia

Dátum a miesto: Nemšová, 27.08.2020

4

................................................................................................
Ing. Dominik Patka, konateľ VRTY, s. r. o., Nemšová

Nehodiace prečiarknite

4

